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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 จากคะแนนเต็ ม 5.00) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็น
ดังนี้ 

1)  ระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และ 5   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 4 และ 6  
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 
1. หลักสูตรต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.96 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.81 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร คณิตศาสตร์     

  ระดับ ปริญญาตรี     
  คณะ วิทยาศาสตร์     
   > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับ

มาตรฐาน  
 

ได้มาตรฐาน 
   

 เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
 

 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

 2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน  

 รวม 3 3.00 
ผ่าน

ประเมิน 

ได้
มาตรฐา

น 
  

  
  

  > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
     

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   0.00   
            
-    

 2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 0.00 ไม่ประเมิน 
            
-    

 2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        

     - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 0.00 ไม่ประเมิน  -    

   ผู้ส าเร็จฯ 0     

 องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   2.33 

 3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   3.00 3.00 
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3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   8.89   2.96 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 7   3.888889 

  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 4 80.0 5.00 

  - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 1.67 

  - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     

  - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.00 40.0 5.00 

  - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

  13.00   3.25 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  
  

3.00 3.00 

 5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 3.00 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   8 100.0 5.00 

     8 

 

  

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 

 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 

 รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

  2.81 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -     -     -    ไม่ประเมิน 

3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 2.96  -     -    2.96 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.67  -    3.25 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.56 3.25 0.00 

2.81 ปานกลาง 
ปานกลาง ดี ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1                    

การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

           หลักสูตรต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- ควรวางระบบการรับนักศึกษา ติดตาม ก ากับ 
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม  

- วิเคราะห์คุณภาพนักศึกษาแต่ละช่องทางการรับเข้า

ศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและคุณภาพของนักศึกษา

ในแต่ละประเภท และใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อม

และจัดกิจกรรมอ่ืนๆในการพัฒนานักศึกษา 

- วิเคราะห์สาเหตุการพ้นสภาพและการย้ายสาขาของ

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

- ควรวางระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในหลักสูตร

และเสริมหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม   
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 -  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ระบบการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ โดยเฉพาะการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ การผลิตผลงานวิชาการ 

และการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน ยังไม่เป็น

รูปธรรม 

- ควรวางระบบภาระงานของอาจารย์เพ่ือให้

สามารถท างานวิจัยหรือผลิตผลงานวิชาการได้  

- ควรมีการร่วมมือระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ กับ

หลักสูตรคณิตศาสตรศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสในการ

ผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน  

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-หลักสูตรยังไม่มีการวางระบบในการปรับปรุงรายวิชา  

การจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัย ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 

- ควรใช้ข้อมูลรอบด้านในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน กระบวนวิชา เช่น การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 

ความคิดเห็นของนักศึกษา ช่องทางของตลาดงาน 

เป็นต้น  

- หลักสูตรควรจัดหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

สาขา/ความสนใจของนักศึกษา โดยเฉพาะทางด้าน

สถิติ 

-ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรจัดให้มีการฝึกงาน 

หรือสหกิจศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

- หลักสูตรควรมีแบบประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรว่ามีความเพียงพอ หรือมีค าถาม
ปลายเปิดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

 - ควรวางระบบการประเมินความพอเพียงของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน 

- หลักสูตรควรจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ตามความจ าเป็น/ความส าคัญเพ่ือใช้ใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

- การบริหารจัดการงบประมาณท่ีไม่ส่งตรงถึงหลักสูตร จะส่งผลท าให้การพัฒนาของหลักสูตรมีข้อจ ากัด ไม่

ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 


